
)) هععديتنا إذ بعععد قلوبنا تزغ ل (( ربنا:  قل: الشيخ
الـحـق انقـلـب ـ ـبـالله والعياذ ـ زاغ إذا القلب يكفي, بس

يقتـضـي نـقـول كيف حقا, وإل الباطل وانقلب باطل عنده
أن أتـصـور الفيل, هل رأيت أنك أخبرتني لو التمثيل, أنت

رأـيـت ـقـد كـنـت ـهـذا, إن أتصور ما ؟ النسان مثل الفيل
أن أعـلـم فأـنـا رأيـتـه أـكـن ـلـم الـفـرق, وإن عرفت الفيل
آدمـيـا, ول الفـيـل لـكـان فرق يكن لم إن فرقا, لنه بينهما

قلبه على الله طمس إذا بالله والعياذ تستغرب, النسان
كل م, كل م أعـظـم حـقـا, الن والباـطـل باـطـل الـحـق رأى

عليععه تتلى إذاتعالى: ((  الله قال وجل, وقد عز الرب
لـهـا يتصور ل سواليف )) اللولين أساطير قال آياتنا
 يعني)) (( كلوجل:  عز الله اليمان, قال يوجب معنى

مععا قلععوبهم علععى ران بل(( الولين: أساطير ليست
)).  يكسبون كانوا

؟ والواقفة المفوضة بين الفرق : ما الطالب
ون الكل م فـي : الواقفـة الشـيخ ون: ل فقـط, يقف يقول

فيفوـضـون المفوضة عبارة, وأما ول حق الله كل م نقول
. فيها مفوضة الصفات الصفات, كل كل

قـسـمان: الـسـنة أـهـل أن يقوـلـون ـمـن : منـهـمالـطـالب
؟ ومؤولة مفوضة
ويض أهـل السنة أهل أن قال كذب, من : هذا الشيخ تف

مفوـضـة الـسـنة أـهـل كاذب, ـبـل فهو الطلق وجه على
اـلــذي ماـلــك للمعـنــى, وكل م مفوـضــة غـيــر للكيفـيــة

" مجهععول غيععر " السععتواءواضح, ـقـال:  سمعتموه
. نفوض, نعم  هنا" معقول غير " الكيف معلو م

ـوض كان مالك أن يقول من على الرد : كيفالطالب يـف



؟ جاءت كما الصحابة: أمروها وبعض
خرـجـت ما بعد خرجوا أنهم المفوضة أن : الظاهرالشيخ
فـقـالوا التعطـيـل أهـل يقـابلوا أن التعطيل, عجزوا بدعة
لهم صار الجهمية تعرف ـ التعطيل أهل نفوض, لن إذن

ـعـن وعـجـزوا الـسـنة علـمـاء عـلـى فضغطوا ـ كبير شأن
المر, نفوض بهذا ول بهذا نقول ل إذن فقالوا مقاومتهم

فـقـد مـفـوض الـلـه رحـمـه مالكا الما م أن زعم من وأما
يعني"  مجهول غير "الستواءقال:  كلمه هذا كذب

جععاءت كما " أمرلوهاأحد, وأما:  يجهله ول معلو م هو
كـيـف, بل ـجـاءت كـمـا هكذا, أمروها قالوا فنعم, والله" 

ـظ نثبت فهل جاءت كما أمرناها حق, إذا هذا ـط اللـف فـق
لمـعـاني, ـجـاءت ألـفـاظ الجواب: ل, لنها ؟ المعنى دون

لها لها, أو معنى ل جوفاء ألفاظا وجل عز الله ينزلها لم
ـا أبدا, فنقول: أمرناها المراد ما ندري ول معنى مائة كـم

كـيـف, ـيـدل ـقـولهم: بل لمـعـاني, ـثـم جاءت, أي: ألفاظا
أن ـصـح ـمـا المعـنـى ثـبـوت لول المعنى, لنه إثبات على

لـغـو بموـجـود لـيـس عما الكيف نفي كيف, إذ يقولوا: بل
بـقـول اـسـتدل الـسـلف, فـمـن كل م عـنـه ينزه القول من

لك.  وليس عليك دليل هذا قلنا هذا السلف
رحـمـه تيمـيـة اـبـن الـسـل م شيخ عن فائدة أعطيكم وأنا

باـطـل عـلـى ثبوـتـا ـصـحيح بدليل يستدل إنسان الله: كل
قاعدة, وشيخ الله, هذه عليه, سبحان دليل سيكون فإنه

إنسععان كععل أن ألععتزم " أنابها, قال:  التز م السل م
ل ثبوتععا ثععابت يعنععي ع ثبوتها صحيح بدليل يأتي
دليل أجعلعه أن ألعتزم باطعل علعى ع فيعه شعك
معناه الصحيح بالدليل الباطل أهل استدلل  لن" عليه



المعـنـى يكـون أن يمكـن المعـنـى, ـهـل رائـحـة منه يشم
يمكن, ل ؟ باطل يكون أن الستدلل هذا من يشم الذي

الباطـلـة الـقـوال جمـيـع علـيـك الـلـه فتح إذا تأمل ولذلك
والـسـنة الكـتـاب ـمـن ـصـحيح بدليل قائلوها يستدل التي

التي الجملة عليهم, هذه دليل به استدلوا ما أن فسترى
تـرد أنهـا فهمنـا كيف, الن بل جاءت كما ذكرت: أمروها

وجهين:  من عليهم
اءت كما أمررناها إذا الول: أننا الوجه ذلـك مـن لـز م ج
ل بـشـيء يخاطبـنـا ـلـن الـلـه أن نعلم المعنى, لننا إثبات
الـلـه أـسـماء ـفـي هذا, لـسـيما يكن أبدا, ما معناه نعرف

العقيدة. هي التي وصفاته
موجـود, المعـنـى أن عـلـى كيف, ـيـدل الثاني: قولهم: بل

. كيف يقولوا: بل أن صح ما المعنى أصل ثبوت ولول
؟ وجل عز الله قدرة على العقل يدل : أل الطالب
عـنـده يـكـون ـقـد العـقـل ـشـواهد, يعـنـي : ل, هذه الشيخ
توقيفية.  القدرة أصل القدرة, لكن على كثيرة شواهد

ـقـال: ـلـه, بعـضـهم حاجة ل هذا, وقلنا : ذكرنا الشيخ ...
قـيـل ـمـا حاـجـة, أحـسـن لـهـا مـا ذات, لـكـن بمعـنـى مثل

. والخير ذكرناه الذي الول التخريج
ـالب ـن : ألالـط ـال أن يمـك ـويض أن يـق ـو التـف ـرف ـه ـص

؟ منه المتبادر ظاهره عن اللفظ
ل أـصـل, المـفـوض معـنـى ـيـدرج ل : ل, المـفـوضالـشـيخ

الـلـه ـقـول عليهم نقرأ المفوضة هؤلء معنى, يعني يثبت
وو:  تعالى هه هه ((  لل ذذ ي ال لل وه ل ا ول لل ذإ وو ذإ هم هه ذل ذب وعا يي وغ يل ا

ذة ود وها لش وو ولوال هن هه وم يح لر هم ال ذحي لر ]22) [الحـشـر:... ) ال
ـقـال: ؟ معناـهـا اسما, ما عشرة سبعة السورة آخر إلى



ـقـال: ـمـا ؟ رحـمـه ـلـه أن نثبت, تثبت ندري, ما ما والله
عـلـي أـنـا أدري قال: ما ؟ الملك له ملك أنه أدري, تثبت

أن يعـقـل ـشـرك, ـهـل ـمـن وبس, وفكنا القرآن أقرأ أن
للجـهـال, ـمـذهب ـهـذا ؟ الـسـنة لـهـل ـمـذهبا ـهـذا يكون

اـلـذين الفـحـول العلـمـاء فيهم لله والحمد السنة وعلماء
والمنقول.  بالمعقول العلم بين جمعوا

وعـمـر بـكـر أـبـا أن نقول أن يمكن هل الله سبحان يا ثم
يقرؤون وغيرهم عباس وابن مسعود ابن وعلي وعثمان
وـصـفاته, الـلـه أـسـماء في معناه يعرفون ل وهم القرآن

إنـهـم الـصـحابة, بـل ـفـي قدح أكبر فهو هذا نعتقد كنا إن
ـون ـول إن يقوـل ـلى الرـس ـه ـص ـه الـل ـلم علـي ـدث وـس يـح
ربنععا ( ينععزلـقـال:  إنه معناه, قالوا يدري ول بالحديث

) الرخر الليل ثلث يبقى حيث الدنيا السماء إلى
أدري, ـهـل ـمـا الـلـه, ـقـال: والـلـه رـسـول يا معناه هو ما

تـجـد المـنـاظرة ـفـي المـضـايقات عـنـد لـكـن ـهـذا؟ يعقل
غـيـر أـنـه يـعـرف نفـسـه ـهـو ـصـعبا مرتقا يرتقى النسان
تأمل.   لو صواب

ـصـحيح, أي ؟ المعطـلـة عـلـى رد : يقول: فـيـهالشيخ ...
ـة لن ـد م, لكــن يشــبهونه المعطـل ـدنا: دا م مــا بالـع عـن

ـنـأتي ـنـذهب  واضح, لماذا)) البصير السميع (( لوهو
واـضـح الممثـلـة على رد شيء كمثله بعيد, فليس بمعنى

ـم,  في تعب يحتاج ول البصععير السععميع (( لوهوالفـه
عليـهـم اـلـرد  نـعـم... واضـح أيـضـا المعطلـة علـى  رد))

ــول ــل ـســهل, نـق ــت ـه ــه أثـب ــدا لنفـســه الـل ؟ ل أو ـي
أن ـقـال: أخـشـى ؟ أـنـت تثبتها ل فسيقولون: نعم, لماذا

ـهـذا, كـيـف تخـشـى النسان, نـقـول: ل ليد مماثلة تكون



ـم)). شيء كمثله (( ليسيقول:  والله هذا تخشى  ـث
ـيـد ـيـدا, يـقـول: نـعـم, ـهـل لشاتك تثبت له, ألست نقول

ـاتك ـل ـش ـدك مـث ـت خل,ص, إذا ؟ ـي ـابهة انتـف ـن المـش بـي
المـشـابهة فانتـفـاء بالـسـماء فـيـه تتفق فيما المخلوقات

ـفـي المـشـابهة انتفاء أولى, بل باب من الخالق حق في
واـجـب, الن غـيـر المخـلـوق ـحـق واجب, وـفـي الله حق

اثـنـان, واـحـد الن عـنـدنا ؟ ـهـو ـمـا الـقـط القط, أتـعـرف
الـبـس قـلـت بالفـتـح, إذا الـبـس يقول: البس, والـصـواب

ـأنت ـن, وال خ ـف ـالث لـح ـر, وـث ـال: الـه ـط, ـق ـول: الـق يـق
الـلـه والـسـد, وـسـبحان الـهـر أـسـماء أـكـثر والسنور, مـا

تماما.  متشابهة السد وأيدي الهر أيدي
...: الطالب
في الله يمين السود أبدا, والحجر صحيح هو : ما الشيخ
في قررناه صح, كما ما أبدا الرسول عن صح ما الرض
ـا التي المثلة المثلى, كل القواعد كتاب ـودة ذكرتـه موـج

عليها.   الرد المثلى, وموجود القواعد في
سـلطة لهـم ـكـان إذا المثـلـى, أـمـا : الطريقـة  الشيخ...

هــذه خطر, فدع عليك لكان علنا جادلتهم لو أنك بمعنى
أو الخاـصـة المـجـالس ـفـي تتكـلـم أن لك المجادلة, لكن

الـمـذهب فيـهـا, وتـعـرض يوـجـدون ل التي المجالس في
تـشـكيك إل الـعـرض ـهـذا ـمـن يكـن ـلـم بطلنه, لو وتبين

العقيــدة كافـيــا, وزحزحــة لـكــان ـهــؤلء فــي العامــة
على أناسا رأيت إذا مثل جدا, فأنت مهم فيها والتشكيك

يـشـكوا أن إل الفائدة من يكن لم الحق, لو وبينت باطل
ـقـولهم, ـمـا ـفـي يـشـكون زعـمـائهم عـنـد حتى المر في

بـعـض ـعـن ـسـمعت وبينت, ولهذا بالحق أتيت أنت دمت



ـ القيامـة يـو م إلى ولعنهم الله قاتلهم ـ النصرانية دعاة
تنقـلـوا ـلـن إنـكـم قومـنـا لـقـومه: ـيـا يـقـول أـنـه ـسـمعت
النصرانية ديننا مستحيل, لن هذا النصرانية إلى المسلم
ـشـيء, عـلـى خرافة, وليس أنه يعرف كل الن الموجود

الخبثاء, شف دينه؛ في المسلم تشككوا أن يكفيكم لكن
نـعـم, إذا ؟ يكـفـر ـلـم أو كـفـر شك بس, وإذا يشك خلوه
يـجـب ـكـافر, ـمـا فهو به اليمان يجب فيما النسان شك

ـن كيف به, فانظر الجز م يجب به اليمان أساليبهم, ونـح
ـن أقوى الساليب من عندنا لله والحمد ـدنا منهم, لـك عـن

يخـاف, وشـجاعة يمكـن العـالم هذا رأى إذا النسان أن
إل موـجـودة غير المطلب عبد بن وحمزة الوليد بن خالد
الناس.  من قليل في
ـمـن ركـعـة أدرك نعلن, ـمـن أن قبل بدأ خل,ص, هذا نعم

. الصلة
...:  الطالب
ابــن والنووي, أما حجر ابن قالوا هذه, إذا : سهلةالشيخ
طريـقـة عـلـى لـيـس أـنـه فـيـه رأـيـي فأنا الله رحمه حجر

ـا الشعرية, الرجل ـم متذبذب, أحياـن ـو بكل م يتكـل كل م ـه
الشاعرة, هو كل م ينقل بالمائة, وأحيانا مائة السنة أهل

صحيح قوله, النووي مقررا السل م شيخ عن ينقل أحيانا
ـه قرأت ما جميع في الشاعرة مذهب على الله رحمه ـل

أنـتـم نـقـول: ـهـل وفلن بفلن قابلوـنـا إذا كتبه, لكن من
قـالوا: إن ؟ بـالحق الرجـال ول بالرجـال الحـق تعرفون

تيمـيـة ابن السل م شيخ قلنا: عندنا بالرجال الحق نعرف
الفـحـول, العلـمـاء ـمـن وغيرهم أحمد والما م القيم وابن

ـؤلء ـل فـه ـم مقاـب ـؤلء, ـث ـدينا ـه ـيء ـل ـوق ـش ـع ـف الجمـي



يؤـيـد واـحـد ـبـدليل لـنـا عنـهـم, ائـتـوا الـلـه رضي الصحابة
اـسـتولى, ـمـا بمعـنـى الـشـاعرة, يـقـول: اـسـتوى مذهب
يقوـلـون: اـسـتولى, كلـهـم بمعنى قال: استوى أحد منهم

بأنهم هذا علمنا ؟ هذا علمنا أين عل, من بمعنى استوى
منـهـم أـحـد عن يأت ولم معناه ويعرفون القرآن يقرئون

واضح, الحق لله ظاهره, الحمد عن اللفظ بصرف قول
ـقـوله: معـنـى أن أجمـعـوا الصحابة قائل: إن لنا قال فلو

ـوا, عل  يعني)) العرش على (( استوى ـه, أجمـع علـي
ـمـا ؟ أجمـعـوا ـمـا يـقـول يـنـازع أن يمـكـن أحد يمكن هل

وينزلـون القـرآن يقـرؤون الصـحابة أن نعلـم يمكن, لنا
جمـيـع ـفـي العربـيـة العربـيـة, واللـغـة اللـغـة عـلـى معـنـاه

العلو.    فالمراد بعلى استوى تعدت إذا أنه مواردها
السععمالوات (( فععاطروتـعــالى:  تـبــارك الـلــه ـقــال

الية: فوائد من آخره ) إلى... ) لوالرض
ابـتـداء والرض الـسـماوات خـلـق الذي هو تعالى الله أن

سبق.  مثال غير على
ـهـذه لن وتـعـالى تـبـارك الـلـه ـقـدرة فوائدها: تما م ومن

إـنـه الـلـه, ـثـم إل أـحـد عليـهـا يقدر ل العظيمة السماوات
. فصلت سورة في مفصلة أيا م, جاءت ستة في خلقها
جمع, كــم السماوات : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
. الية هذه غير من سبع, لكن ؟ سبع, والرض ؟ هي

ـث ورحمته وجل عز الله : حكمة فوائدها ومن جـعـل حـي
ـمـن ـكـانت حـيـث حكـمـة هذا أزواجا, فإن أنفسنا من لنا

ـمـن بـهـن نتمـتـع أزواـجـا لـنـا جـعـل حـيـث أنفسنا, ورحمة
أخرى.  جهة من ونزداد جهة, وننمو

بـنـا تـعـالى الـلـه أيـضـا: رحـمـة الكريـمـة الـيـة فوائد ومن



ـمـن ـشـك ل ـهـذا أزواـجـا, لن النـعـا م من لنا جعل حيث
. مصلحتنا

وتـعـالى ـسـبحانه الله : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
أنـعـا م ـمـن لـهـم خـلـق وـمـا آد م بـنـي ويـكـثر ويـبـث ينشر

) .) فيه (( يذرؤكم:  لقوله التزاوج بسبب
المـشـركين عـلـى : اـلـرد الكريـمـة الـيـة هذه فوائد ومن

(( ليسـقـال:  حـيـث آـخـر إلـهـا الـلـه ـمـع جعـلـوا اـلـذين
فـي لـه, ل مثل ل وتعالى سبحانه  فهو)) شيء كمثله
. غيرها ول الصفات في ول الخلق
ـفـي التمثـيـل أـهـل عـلـى : الرد الكريمة الية فوائد ومن
)) . شيء كمثله (( ليس:  قوله

ـدها وـمـن ـات فواـئ ـه أـسـماء ـمـن اـسـمين : إثـب ـا الـل هـم
. والبصير السميع

ـعـز لـلـه وـصـفا والبـصـر الـسـمع : إثبات الية فوائد ومن
البصر.  من السمع, والبصير من السميع وجل, لن

ـفـإنه الـلـه أـسـماء ـمـن اسم إليها: كل نشير قاعدة وهنا
لشيئين:  متضمن

الله, والثاني: إثبــات أسماء من اسما كونه الول: إثبات
ـه قال: إن عليها, فمن دل التي الصفة ولـكـن ـسـميع الـل

بمـا تـؤمن أن لبـد بالسم, لـنـه يؤمن لم سمع, فإنه بل
ـهـذه أن إثـبـات به, أيضا تؤمن لم وإل صفة من عليه دل

متعدية.  كانت إذا للغير متعدية الصفة
وـمـن الـسـميع أـسـمائه من الله بأن نؤمن السميع فمثل

ـكـل يـسـمع أـنـه وـهـو زاـئـد ـبـأمر السمع, وـنـؤمن صفاته
يتم لم لزما كان إذا العلم: السم أهل قال شيء, ولهذا

بشيئين:  إل به اليمان



الله, والثاني: إثبــات أسماء من اسما كونه الول: إثبات
اليمان في فلبد متعديا كان عليها, وإذا دل التي الصفة

ثلثة:  أمور من به
ـتي الصفة لله, والثاني: إثبات اسما كونه الول: إثبات اـل

ا إلـى الصـفة هـذه تعـدي عليهـا, والثـالث: إثبـات دل م
مسموع, والبصر بكل يتعلق السمع أن به, بمعنى تتعلق

يسمع. أنه نثبت أن بد ل السمع مبصر, فإثبات بكل
ـه طـيـب اـلـدللت تتـضـمن أيـضـا, يقوـلـون: الـسـماء فـي
الـلـتزا م, ودلـلـة التـضـمن ودلـلـة المطابقة دللة الثلث

مطابـقـة ثلث الـلـزو م, اـلـدللت فـقـل: دلـلـة شئت وإن
دلـلـة وـحـدها اـلـذات على السم ولزو م, فدللة وتضمن

تـضـمن, وعليهـمـا دلـلـة وـحـدها الـصـفة تـضـمن, وعـلـى
لز م معـنـى على السم ذلك مطابقة, ودللة دللة جميعا

؟ كم المهمة. الدللت القواعد من التزا م, هذه دللة له
والتزا م. وتضمن : ثلثة: مطابقةالطالب
؟ وحدها الذات على السم : فدللةالشيخ

: تضمن.الطالب
؟ وحدها الصفة : وعلىالشيخ

: تضمن.الطالب
؟ : وعليهماالشيخ

: مطابقة.الطالب
التزا م. ؟ لز م أمر : وعلىالشيخ
الخـالق, تـعـالى الله أسماء الخالق, من مثل لهذا نضرب
الخـلـق ـصـفة تـضـمن, وعـلـى وحدها الذات على فدللته
ـا مطابـقـة, إذن جميعا أيضا, وعليهما تضمن وحدها فهمـن

مطابـقـة, وعـلـى دلـلـة معناه جميع على اللفظ دللة أن



دلـلـة مـنـه يـلـز م الذي الخارج اللز م تضمن, على بعضه
ـدل باقيا, الخالق يزال ل الن معنا الذي التزا م, المثال ـي

عـلـى أيضا نفسه, ويدل الخالق الخلق, وعلى صفة على
الخـلـق لز م الـقـدرة, ـمـن الخـلـق لز م لز م, ـمـن ـشـيء

ن أن يمكن ل بقادر ليس من العلم, إذ ليـس يخلـق, وم
العلم على الخالق دللة يخلق, فتكون أن يمكن ل بعالم

التزا م.  دللة والقدرة
التعطـيـل أـهـل عـلـى الكريمة: اـلـرد الية هذه فوائد من
) ) البصير السميع (( لوهو:  قوله في

ـا نـحـن ـد ـمـن الـسـميع ذكرـن ـة فواـئ ـات الكريـمـة الـي إثـب
البـصـر لـلـه, وإثـبـات اـسـما للـه, والبـصـير اـسـما السميع

: قاـئـل ـقـال لـلـه, ـفـإن ـصـفة الـسـمع لله, وإثـبـات صفة
أوـسـع, الـجـواب: الـصـفة ؟ الـسـم أو الصفة أوسع أيهما
بــه سمي ما كل به, ولكن يسمى ل بما يوصف الله لن
المـثـال ـيـأتي ـثـم القاـعـدة للـصـفة, افهـمـوا متضمن فهو

الـسـم يـكـون وبـهـذا لـصـفة متـضـمن اـسـم ـكـل بعد, أن
اللــه يسمى أن يمكن ل صفات متوازيين, هناك والصفة

وكـذا بكـذا الـلـه نقـول: ـعـبر أوسـع, ألسـنا بها, فالصفة
نـسـمي ل ذـلـك ـكـذا, وـمـع عن الله : تحدث نقول ألسنا
أوـسـع الوـصـف معبر, لن نسميه ول متحدث تعالى الله
ون: مـا مهمة, عكـس أيضا فائدة السم, وهذه من يقول
الصفات.   تتضمن ل السماء إن
. تعالى الله قال ثم

هه :القارئ ول هد ((  ذليعع وقا ذت وم ووا وم لسعع ذض ال ير ل
و هط ولوا هسعع يب وي

وق يز رر ين ال وم هء ذل وشا هر وي ذد يق وي هه ولو لن رل ذإ هك ٍءء ذب يي مم وش ذليعع )) وع
].12[الشورى:



أي  لــه)) لوالرض السمالوات مقاليد (( له: الشيخ
عـلـى ـيـدل الـخـبر تـقـديم لن وـحـده قلنا واحد, وإنما لله

التأخير حقه ما تقديم هذا من أوسع القاعدة الحصر, بل
ـلـم أـنـك يعـنـي أكرـمـت قلت: زـيـدا لو حتى الحصر يفيد

ل أي المعـمـول, فنـقـول: ـلـه ـقـدمت لـنـك غـيـره تـكـر م
لغيره,  

)) لوالرض السععمالوات " (( مقاليععد:  المفسر قال
بمعـنــى المقالـيــد فجـعــل"  رخزائنهمععا مفاتيععح أ ي

ـمـع تتناـسـب ل العربـيـة اللـغـة حـيـث ـمـن مفاتيح, ولـكـن
أزـمـة يعـنـي القلدة ـمـن ـمـأخوذ مقالـيـد الـشـتقاق, لن

كـمـا وجل عز الله بيد كلها والرض السموات في المور
أعلــم والله بها, فالظاهر تجرها لنك البعير تقول: قلدة

الـظـاهر, لـكـن يخالف بما فسرها الله رحمه المفسر أن
مـعـرب, أعجـمـي اـسـم مقالـيـد يـقـول: إن الـنـاس بـعـض

ـعيف قول هذا المفتاح, لكن بمعنى والمقلد ـشـك بل ـض
ل للـضـرورة, يعـنـي إل التعرـيـب إـلـى نلـجـأ أل يـجـب لنه

ـلها فارسية أصلها كلمة نقول: هذه أن يمكن ـة أـص رومـي
عـنـد إل ـهـذا إـلـى نـعـدل أن يـجـوز وعربت, ل كذا أصلها

ـا, ـفـإذا القرآن جعل تعالى الله الضرورة, لن قلـنـا عربـي
ـظـاهر خلف ـهـذا عرـبـي غيـر أـصـلها معربـة كلمـة فـي

لـهـذه نـجـد ـلـم ـبـأن ـهـذا إـلـى اضطررنا إذا القرآن, لكن
لـهـا مـعـرب, مقالـيـد يـكـون حينـئـذ اللغة في أصل الكلمة

البعـيـر, فمعـنـى بـهـا تـقـاد التي القلدة من مأخوذة أصل
ـد: أي ـة مقالـي ـور أذـم ـي الـم ـماوات ـف ـه والرض الـس ـل

وحده. 
رخزائنهمععا " مفاتيحفـقـال:  الـلـه رحـمـه المؤـلـف أما



)) الععرزق (( يبسععط لوغيععره لوالنبات المطر من
ـى)) " لويقععدر يشععاء (( لمن يوسعه  يبـسـط: بمعـن

ـدر البسط يضيق, طيب يوسع, يقدر: يعني ـا والـق امتحاـن
الفـقـر, وـمـن إل يـصـلحه ل ـمـن الـنـاس ـمـن وابتلء, لن

القدـسـي: الحديث البسط, وفي إل يصلحه ل من الناس
الغنععى, لفسععده أغنيتععه لو من عباد ي من ( إن
.) الفقر لفسده أفقرته لو من عباد ي من لوإن

"المفـســر:  ) يـقــول) عليععم شععيء بكععل (( إنععه
ع العطععاء بالرزق لوالمراد )) ع الرزق  (( يبسط
)) (( لويقععدر )) امتحانععا يشععاء (( لمععن يوسعععه
ل أو يـشـكر ـهـل  امتحاـنـا" ابتلء يشععاء لمن يضيقه

 ؟ يصبر ل أو يصبر هل ابتلء ؟ يشكر
فـهـو ـشـيء بـكـل عليم ) إنه) عليم شيء بكل (( إنه

أفضل.   لهذا التضييق وأن أفضل لهذا البسط أن يعلم
فــي وحده لله المور أزمة منها: أن فوائد الية هذه في

الـيـا م ويداول المور يدبر الذي والرض, فهو السماوات
ـكـافرا أـصـبح رـجـل من الحوال, وكم ويقلب الناس بين

وأمـسـى مؤمـنـا أـصـبح إنـسـان ـمـن مؤمنا, وكم وأمسى
الفـتـن ـعـن وسلم عليه الله صلى النبي أخبر كافرا, كما

مؤمنا ويصبح كافرا النسان يمسي الزمان: أنه آخر في
كافرا.  ويمسي مؤمنا ويصبح

ة: أن الية فوائد ومن وتضـييقها بسـطها الرزاق الكريم
نفعــل أل هذا من يلز م وجل, فهل عز الله بيد ؟ من بيد

تفـعـل ـلـم التوـكـل, إذا في ضعف هذا ل, لن ؟ السباب
وجل.  عز الخلق على واعتمد السباب السباب, افعل

ـمـن إل اـلـرزق نطـلـب الكريمة: أل الية هذه فوائد ومن



يضيقه.  أو الرزق يبسط الذي هو لنه الله
لقـوله للـه المشـيئة الكريمـة: إثبـات اليـة فواـئـد ومـن
ـإن) يشاء (( لمن:  تعالى ـال ) ـف ـل ـق ـل قاـئ ـذه : ـه ـه

ـة ـعـن مـجـردة المـشـيئة ـة أو الحكـم ـة مقروـن ؟ بالحكـم
ـه عطاء ليس  شك, يعني ل الجواب: الثاني ـه أو الـل منـع

لحكـمـة, وـهـذه يـكـون أن أراد,ل, لـبـد أـنـه مـجـرد لـيـس
ـه شيء دماغك, كل في أثبتها قاعدة ـه قرـن بمـشـيئته الـل

ـا شيئا يفعل أن يمكن ولبد, ل بالحكمة مقرون فإنه عبـث
ـا ـال كـم ـز ـق ـل ـع السععمالوات رخلقنععا (( لومععا:  وـج

ــال) لععععبين بينهمعععا لومعععا لوالرض ــالى: ) وـق تـع
ل إلينععا لوأنكععم عبثععا رخلقنععاكم أنما (( أفحسبتم

بالمـشـيئة مـقـرون ـشـيء ـبـك ـمـر ) فكلـمـا) ترجععون
الـلـه ـقـول وـجـل, واـقـرأ ـعـز الـلـه لحكمة تابع أنه فاعلم
ربه إلى اتخذ شاء فمن تذكرة هذه (( إن:  تعالى

ـدها:))  اللععه يشععاء أن إل تشععاؤلون لوما سبيل بـع
فمـشـيئته ) يعـنـي) حكيمععا عليمععا كععان اللععه (( إن

والحكمة.  بالعلم مقرونة
الـلـه عـلـم عـمـو م الكريـمـة: إثـبـات الية هذه فوائد ومن

موجود شيء ) بكل) عليم شيء بكل (( إنه:  لقوله
 ؟ معلو م أو

: كليهما. الطالب
أو ـجـائزه أو الوـجـود واـجـب ـشـيء : كلهما, بـكـلالشيخ
 ؟ ممتنعه
شيء. : كلالطالب
 ؟ الممتنع شيء, حتى : كلالشيخ

: نعم.الطالب



: تـعـالى الـلـه ـقـال الممتـنـع, يعلـمـه ـحـتى : يعـلـمالـشـيخ
) وـهـل) لفسعدتا اللعه إل آلهعة فيهمعا كان (( لو
ذـلـك يمكن, وـمـع ل ؟ الله إل آلهة فيهما يكون أن يمكن
الـسـماوات لفـسـدت ذـلـك كان لو أنه وجل عز الله علم

بـكـل متعـلـق تـعـالى الـلـه : عـلـم نـقـول والرض, ولـهـذا
بفساد كعلمه بنفسه, بالمستحيل كعلمه شيء, بالواجب

ـالممكن إل آلهة فيهما كان لو والرض السماوات الله, ـب
ـمـن ـشـيء بـكـل متعـلـق الـلـه بالمخلوقات, فعلم كعلمه
وممكن.   ومستحيل واجب

قليل الشيء كان الناس, إذا بين جار خطأ على تنبيه هنا
يعـنـي اللـغـة في البسط لن غلط بسيط, هذا قالوا: هذا

يـسـير بـسـيط, ـقـل: ـهـذا ـهـذا تقل والتكثير, فل التوسيع
ـير, إن الصفة حيث من كان قليل, إن هذا ـان قل: يـس ـك
أن تـعـالى الـلـه قلـيـل, نـسـأل ـقـل: ـهـذا الـعـدد حيث من

يـحـب لـمـا وإـيـاكم يوفقـنـا برحمـتـه, وأن وإـيـاكم يـشـملنا
ويرضى.   

 


